ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelenlegi szabályzat hatályának kezdete: 2017. December 12.
A BNI Connect Global, LLC, a BNI Global, LLC ("BNI", "mi" vagy "mi") leányvállalata kiemelten kezeli
felhasználóink magánéletét, és kifejlesztette ezt az adatvédelmi politikát, és elmagyarázza, hogyan
használunk bizonyos információkat ("Adatvédelmi szabályzat"). Ez az adatvédelmi szabályzat célja,
hogy megmagyarázza Önnek, a BNI felhasználóinak vagy a szolgáltatásainknak, milyen információkat
gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat az információkat, amelyekkel megoszthatjuk azokat, valamint
az ilyen felhasználásokkal és közzétételekkel kapcsolatos lehetőségeit. Ha bármilyen kérdése vagy
javaslata van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a legal@bni.com címre.
Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot, amikor webhelyeinket vagy
szolgáltatásainkat használja, vagy üzleti tevékenységet folytat velünk. Honlapjaink és kapcsolódó
termékeink és / vagy szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzatban leírt
gyakorlatokat, és hozzájárul az ebben a szabályzatban leírt adatgyűjtési és -használati gyakorlathoz.
Mint a BNI Felhasználási feltételek esetében is, a Webhelyek vagy mobilalkalmazások látogatásakor,
a jogi dokumentum olvasása nélkül is, az Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek elfogadásának
tekintjük.
ADATVÉDELMI FILOZÓFIÁK
Bár az üzleti és a közösségi hálózatoknak egyedülálló szolgáltatásaink és kínálataik vannak, hasonló
adatvédelmi filozófiát nyújtanak. A BNI ezt az adatvédelmi alapelveket követi az információ
gyűjtésében, használatában, felszabadításában és biztonságában mind online, mind offline módon:
• Értesítést kap a gyakorlatainkról.
• Megadhatja az adatok felhasználásának módját.
• Az Ön számára a lehetőséget, hogy frissítse vagy javítsa személyes adatait.
• Információbiztonsági óvintézkedések használata.
• Az adatok megosztásának korlátozása.
• Elkötelezzük magunkat a vonatkozó adatvédelmi követelmények betartására.
• Olyan eszközök biztosítása, amelyekkel kapcsolatba léphet velünk a magánélethez kapcsolódó
problémákkal.

SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉHEZ FŰZŐDŐ JOGA
A jelen Adatvédelmi Szabályzat szabályozza, hogy a BNI Global, LLC (a továbbiakban: BNI) milyen
módon gyűjti és használja az Ön személyes és nem személyes információit, amelyek a BNI Connect
honlapra (a továbbiakban: a honlap) való belépéséhez szükséges. A BNI-tagság révén szerzett
információk nem tartoznak ebbe a körbe. További információért írjon a BNI@BNI.com címre.
Kérjük, amennyiben még nem tette, olvassa el a(z) Általános Felhasználási Feltételeket], amelyek a
szerződés részét képezik.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HONLAPOK
Az Adatvédelmi Szabályzat a BNI által a BNIConnect.com domainen üzemelő BNI Connect honlap és a
BNI által működtetett egyéb kapcsolódó domainek kapcsán tanúsított magatartására vonatkozik.

TERÜLETISÉG
Szervereink földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül az Ön személyes adatai az Egyesült Államokban
kerülnek feldolgozásra, ahol előfordulhat, hogy az adatvédelmi és a személyes adatok védelmére
vonatkozó előírások nem biztosítanak ugyanolyan fokú védelmet, mint a világ más részein. A HONLAP
MEGLÁTOGATÁSÁVAL ÖN EGYÉRTELMŰ ÉS KÉTSÉGTELEN HOZZÁJÁRUL ÁSÁT ADJA A BNI ÁLTAL AZ
ÖNKÉNTESEN SZOLGÁLTATOTT ANYAGAIBÓL GYŰJTÖTT VAGY SZÁRMAZÓ SZEMÉLYES ÉS NEM
SZEMÉLYES ADATAINAK GYŰJTÉSÉHEZ ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁHOZ,
TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY AZ ADATGYŰJTÉSRE ÉS -FELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓAN AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOK JOGSZABÁLYAI TEKINTENDŐEK IRÁNYADÓNAK.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZTONSÁGOS KIKÖTŐRE VONATKOZÓ ELVEINEK VALÓ MEGFELELÉS
A területiségre vonatkozó fenti nyilatkozat ellenére a BNI az Európai Unió (EU) tagállamaiból és
Svájcból származó személyes információk, valamint a Kanadából származó személyes adatok
gyűjtése, felhasználása és megtartása során a BNI az Egyesült Államok Kereskedelmi
Minisztériumának előírásai értelmében a biztonságos kikötő alapelvei USA-EU keretrendszerének és
USA-svájci keretrendszerének megfelelően végzi. A BNI tanúsítja, hogy teljesíti a „biztonságos kikötő“
alábbi adatvédelmi elveit: értesítés, választási lehetőség, adattovábbítás harmadik fél részére,
biztonság, adatintegritás, hozzáférés és végrehajtás.
További információért a biztonságos kikötő elvéről, kérjük, látogasson el az Egyesült Államok
Kereskedelmi Minisztériumának honlapjára a www.export.gov/safeharbor címen.
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
- Személyes információk
Személyes információ alatt az Ön neve vagy az Önnel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő
információk, a foglalkozása, valamint pénzügyi helyzetére vagy egészségügyi állapotára vonatkozó
információk értendők.
A BNI Connect honlap célja az, hogy lehetővé tegye a BNI tagjai vagy egyéb engedéllyel rendelkező
résztvevők számára, hogy önkéntes alapon megosszák egymással személyes információikat. A BNI
Connect honlapon való részvétel nem kötelező. Amennyiben Ön személyes információt szolgáltat a
honlapon, azt a BNI összegyűjti és tárolja annak érdekében, hogy Ön használhassa a BNI Connect
honlapot. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy közölje-e személyes információit e
célból a BNI-jal, kérjük, ne használja a honlapot, és tájékoztassa a csoportját és az Igazgatóját, hogy
nem kíván élni a BNI Connect-tagság lehetőségével.
A jelen honlapon keresztül a BNI nem gyűjt Önről személyes információt, amennyiben Ön nem közli
azokat önkéntesen. Információt több különböző linken, többek között a „Kapcsolat“ gombra
kattintva szolgáltathat. A BNI ezenkívül akkor gyűjt ilyen információkat, amikor Ön jelzi csatlakozási
szándékát, regisztrál a honlapra, információt kér, felhasználónevet regisztrál, kitölti felhasználói
fiókjának profiladatait vagy terméket vásárol egy, a BNI-hoz tartozó honlapon.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a BNI-on és tagvállalatain kívül a franchise-vállalkozóknak is lesz
hozzáférésük az Ön információihoz. Azáltal, hogy információt szolgáltatnak és belépnek a honlapra, a
franchise-vállalkozók vállalják, hogy teljesítik a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit és fenntartják
a BNI által garantált biztonsági szintet.

Nem személyes információk
A BNI jogosult Önről vagy a honlapon folytatott tevékenységéről nem személyes információkat
gyűjteni. A nem személyes információk gyűjtésére a honlapon több esetben sor kerülhet, például
amikor Ön nem személyes információt közöl a profiladatai között. A honlap automatikusan
felismerheti és tárolhatja az Ön által használt böngésző típusára vonatkozó információkat, az Ön
internetprotokoll-címét (IP-cím), a honlapra való belépés időpontját, napját és a honlapon töltött
időt, az Ön által meglátogatott oldalakat és a hivatkozó oldalt. Amennyiben ez az információ
összegyűjtésre kerül, az az Ön számítógépének küldött számítógépes kódok – közismert nevén
„sütik“ – révén történik. A sütik ott maradhatnak a számítógépén, kivéve, ha Ön manuálisan törli
őket, vagy a böngészőjét úgy állítja be, hogy elutasítsa őket. Ugyanakkor, ha nem fogadja el a sütiket,
nehézségei támadhatnak a honlapon való böngészés során. A honlap továbbá használhat
webpoloskákat, beágyazott linkeket és egyéb széles körben használt információgyűjtő eszközöket.
ADATHASZNÁLAT
A BNI a nem személyes információkat a honlap működtetésére használja. A BNI jogosult a
honlaplátogatásokra vonatkozó adatokat elemezni annak érdekében, hogy a honlapot a látogatók
számára könnyebben elérhetővé és érdekesebbé tegye. A BNI jogosult ezen adatokat harmadik
személyekkel megosztani, elsősorban azért, hogy a honlap karbantartásához kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújtsanak a BNI-nak. A BNI továbbá jogosult közzétenni arra vonatkozó
információkat, hogy Ön a honlapon belül mely oldalakra látogatott el.
Amennyiben személyes információt szolgáltat a honlapnak, azt az Ön által kért célra, az
információgyűjtés céljára vagy az Ön által később engedélyezett célra használják. A BNI az
információt az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve az azt követő elvárható ideig
tárolhatja és tarthatja meg. A BNI a gyűjtés céljának vagy az Ön által a későbbiek során engedélyezett
célnak megfelelő módon dolgozza fel az információkat.
A személyes információkat, melyeket Ön azért szolgáltatott a honlapnak, hogy a profilján
megjelenjenek, vagy más módon elérhetővé váljanak, lehetősége van megosztani a honlap többi
felhasználójával. Számos különböző mód áll rendelkezésére ahhoz, hogy ellenőrizze, az Ön által a
honlapnak szolgáltatott információk közül melyek kerülnek megosztásra a többi felhasználóval, és a
BNI megtesz minden tőle telhetőt, hogy teljesítse az Ön kéréseit; ugyanakkor az Ön által szolgáltatott
információkat a BNI, a honlap, valamint a franchise-vállalkozók jogosultak a jelen Szabályzatban
megengedett módon használni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a honlap többi felhasználójával egy
belső funkció segítségével kommunikál, e kommunikációs eszközök hozzáférhetnek az Ön személyes
információihoz és megoszthatják azokat azzal a felhasználóval, akivel Ön kommunikálni kíván.
A BNI továbbá jogosult ezen információkat arra használni, hogy a honlappal kapcsolatban
megkeresse Önt vagy tájékoztassa a BNI és tagvállalatai által kínált egyéb termékekről vagy
szolgáltatásokról. A BNI ezen információkat jogosult arra is használni, hogy megkeresse Önt a
jelenlegi szolgáltatásokról vagy esetleges új szolgáltatásokról alkotott véleményének felmérése
céljából. A BNI olykor külső üzleti partnerek nevében is felveheti Önnel a kapcsolatot olyan konkrét
ajánlat kapcsán, amelyet érdekesnek találhat. A BNI jogosult ezen információkat a BNI és tagjai javát
szolgáló kutatás céljára használni.
A BNI továbbá jogosult adatokat megosztani megbízható partnerekkel az Ön kérésének teljesítése,
statisztikai elemzés végzése, Önnel e-mail vagy postai küldemény útján történő kommunikáció,
ügyféltámogatás vagy kézbesítések megszervezése érdekében. E harmadik személyek az Ön
személyes információinak használatára kizárólag a fent említett szolgáltatások BNI-nak történő

nyújtása érdekében jogosultak, és az Ön információit illetően titoktartásra kötelesek. A BNI
semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget azért, ha e harmadik személyek egyike nem
teljesíti az EU adatvédelmi előírásait, a „biztonságos kikötő“ elveket vagy a BNI-jal kötött valamely
szerződést, amely ezen előírások tiszteletben tartására vonatkozik, a biztonságos kikötő elveiben
vagy a vonatkozó jog rendelkezéseiben rögzített esetek kivételével.
A BNI Connect lehetővé teszi, hogy az Ön adatait megosszák a csoportja szerinti régió franchisevállalkozójával, valamint a franchise-vállalkozó alkalmazottaival és alvállalkozóival. Ön kifejezetten
hozzájárul az adatok e megosztásához, és a franchise-vállalkozó vállalja, hogy legalább olyan szintű
adatbiztonságot garantál, mint a BNI. A BNI semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget
azért, ha e franchise-vállalkozó nem teljesíti az EU adatvédelmi előírásait, a „biztonságos kikötő“
elveit vagy a BNI-jal kötött valamely szerződést, amely ezen előírások tiszteletben tartására
vonatkozik, a biztonságos kikötő elveiben vagy a vonatkozó jog rendelkezéseiben rögzített esetek
kivételével.
Amennyiben az Ön adatai a biztonságos kikötő elvei vagy a kanadai jog hatálya alá tartoznak, a BNI
biztosítja, hogy bármely engedményes harmadik személy, aki elfogadja a biztonságos kikötő elveit,
köteles tiszteletben tartani az EU adatvédelmi előírásait és a svájci adatvédelmi szabályokat, vagy
vállalja, hogy teljesíti azokat az USA és az EU, illetve az USA és Svájc között érvényes biztonságos
kikötő alapelveket, amelyek a harmadik fél által a BNI-tól szerzett személyes információkra
vonatkoznak. A BNI semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget azért, ha e harmadik felek
egyike nem teljesíti az EU-ban, illetve az USA és Svájc között érvényes biztonságos kikötő alapelveket
vagy a BNI-jal kötött valamely szerződést, amely ezen előírások tiszteletben tartására vonatkozik, az
USA és az EU, illetve az USA és Svájc között érvényes biztonságos kikötő alapelvei vagy a vonatkozó
jog rendelkezései által rögzített esetek kivételével.
A BNI továbbá jogosult az összegyűjtött információkat közzétenni, amennyiben úgy véli az szükséges
a jogszabályoknak való megfeleléshez, például egy idézésre adott válasz során, amikor szükség van rá
egy jogos igény megállapításához vagy védelméhez és a vonatkozó jog által megengedett egyéb
célokra. Továbbá a BNI-t, a BNI valamely leányvállalatát vagy részlegét érintő eladás, felvásárlás,
egyesülés vagy csődeljárás esetén az említett információkat a BNI átadhatja harmadik személynek.
Amennyiben nem kívánja, hogy a BNI vagy a franchise-vállalkozó az Ön információit a jelen
szabályzatnak megfelelően használja, kérjük, ne szolgáltasson személyes információkat a BNI-nak
vagy a franchise-vállalkozónak.
HOZZÁJÁRULÁS AZ INFORMÁCIÓK FELDOGOZÁSÁHOZ
A honlap használata és információ szolgáltatása által Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a BNI a jelen
szabályzatnak megfelelően dolgozza fel az információkat. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által a
honlapnak szolgáltatott vagy a honlaplátogatásai során gyűjtött személyes és nem személyes
információk felfedhetik személyazonosságát vagy annak bizonyos elemeit. Ön jogosult bármikor
visszavonni e beleegyezését oly módon, hogy a honlapon – a honlap szabályainak megfelelően –
megszünteti felhasználói fiókját, és a BNI@BNI.com címen felveszi a kapcsolatot a BNI-jal. Felhívjuk a
figyelmét, hogy amennyiben beleegyezését visszavonja, a BNI jogosult felhasználói fiókjának
megszüntetésére, ugyanakkor a BNI jogosult megtartani az Ön személyes és nem személyes
információit nem nyilvános formában összesített adatok feldolgozása céljából, vagy nem összesített
formában üzleti célokra, amint azt a BNI saját belátása szerint megfelelőnek ítéli. Noha a BNI jogosult
az általa Önről összegyűjtött információkat megtartani, nem köteles ezt megtenni, és jogosult
bármikor, az Ön beleegyezése nélkül, saját belátása szerint törölni nyilvántartásából az Ön
információit.

HOZZÁFÉRÉS, FRISSÍTÉS ÉS TILTÁS
Amennyiben hozzá kíván férni az Ön által a BNI-nak küldött információkhoz vagy frissíteni kívánja
őket, amennyiben nem kíván tájékoztatást kapni a BNI-tól vagy korlátozni kívánja információinak
felhasználását vagy közzétételét, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a BNI@BNI.com címen.
Ilyen esetben a BNI jogosult azt kérni Öntől, hogy igazolja személyazonosságát, hogy ezáltal
biztosítani tudja a hozzáférés engedélyezésének pontosságát és jogosságát.
A BNI minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa az Ön
valamennyi kérését, beleértve a BNI által tárolt információkhoz való hozzáférésre és azok frissítésére,
valamint arra vonatkozó kéréseket, hogy a BNI a jövőben tartózkodjon az Önnel való
kapcsolatfelvételtől vagy törölje az Ön információit, kivéve amennyiben e hozzáférés vagy korrekció
terhe nem áll arányban az adott esetben az Ön személyes adatainak védelmét fenyegető
veszélyekkel, vagy a vonatkozó jog által megengedett esetben. Felhívjuk a figyelmét, hogy
amennyiben arra vonatkozó kérelmet nyújt be, hogy a BNI ne vegye fel Önnel a kapcsolatot vagy
módosítsa az Ön információit, a BNI megtartja a kapcsolati adatait vagy az eredeti információit,
egyrészt azért, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a jövőben ne keressék meg Önt,
másrészt archiválási célból. Megjegyezzük továbbá, hogy amennyiben arra kéri a BNI-t, hogy ne ossza
meg az Ön információit harmadik személyekkel, előfordulhat, hogy a BNI-nak nem áll módjában az
ilyen jellegű kéréseit teljesíteni.
Amennyiben a kéretlen pornográf és marketinganyagok szabályozásáról szóló törvény (CAN-SPAM
Act) vagy egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi jogszabályok előírják, az üzleti célú e-mail
üzenetek felkínálják Önnek a lehetőséget, hogy elzárkózzon az ilyen jellegű információk fogadása
elől. Megjegyezzük, hogy a beállításait érintő változások nem minden esetben lépnek azonnal
hatályba.
MEGFELELŐSÉG ÉS VÉGREHAJTÁS
Kidolgoztunk egy – bizonyos adatokra vonatkozó – belső szabályzatot és programot annak
érdekében, hogy nyomon kövessük az USA és az EU, illetve az USA és Svájc között érvényes
biztonságos kikötő elveknek, valamint a kanadai jogszabályoknak való megfelelésünket, és hogy
bármilyen e téren jelentkező belső szabálytalanságot orvosolni tudjunk. Ennek részét képezi egy
évente legalább egyszer tett és a BNI valamely cégjegyzési joggal felruházott képviselője által aláírt
nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy a jelen szabályzat összhangban van USA és az EU, illetve az USA és
Svájc között érvényes biztonságos kikötő elvekkel, amelyek az uniós és a svájci adatokra vonatkoznak.
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat és az USA és az EU, illetve az USA és Svájc között
érvényes biztonságos kikötő elvek, valamint más vonatkozó jog között ütközés áll fenn, az USA és az
EU, illetve az USA és Svájc között érvényes biztonságos kikötő elvek, valamint az egyéb vonatkozó jog
tekintendő irányadónak, mivel ez a Szabályzat az EU-ban, Svájcban és Kanadában gyűjtött adatokra
vonatkozik.
Amennyiben panasszal kíván élni a BNI közreműködésével végrehajtott és az Ön személyes
információit érintő konkrét adatgyűjtés vagy feldolgozás kapcsán, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a BNI@BNI.com címen. A BNI a tőle elvárható mértékben, belső szabályzatainak
megfelelően kísérletet tesz a panasz orvoslására. Amennyiben egy – az ezen országokban lakhellyel
rendelkező – uniós, svájci vagy kanadai állampolgárt érintő jogvita nem rendezhető belső
folyamataink útján, a BNI együttműködik az illetékes uniós vagy svájci adatvédelmi hatóságokkal vagy
a kanadai adatvédelmi biztos hivatalával, és az említett hatóságok tanácsai alapján jár el.
Amennyiben a BNI, az uniós vagy svájci adatvédelmi hatóság vagy a kanadai adatvédelmi biztos

hivatala úgy határoz, hogy a BNI nem teljesítette a jelen szabályzatot, a BNI megteszi a megfelelő
lépéseket a káros következmények orvoslása és a jövőbeli megfelelés elősegítése érdekében.
BIZTONSÁG
A BNI mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja az Ön személyes információinak
biztonságát jogosulatlan hozzáféréssel, használattal vagy közzététellel szemben. A BNI mindent
megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön által szolgáltatott személyes információk
biztonságáról számítógépes szervereken, egy ellenőrzött, biztonságos és jogosulatlan hozzáféréstől,
használattól vagy közzétételtől védett környezetben. Amikor a személyes információt más
honlapokra továbbítjuk, titkosítással, például SSL (Secure Socket Layer) protokoll alkalmazásával
védjük. A jelszava vagy a honlapra való bejelentkezéshez szükséges egyéb adatok titkosságának
védelméért kizárólag Önt terheli felelősség, és a BNI nem felel ezen információk jogosulatlan
felhasználásáért.
SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉHEZ FŰZŐDŐ TOVÁBBI JOGAI
Kalifornia állam törvényei lehetővé teszik a kaliforniai lakosok számára, hogy tájékoztatást kérjenek
az előző naptári évben általunk harmadik személyeknek átadott, személyes azonosításra alkalmas
információikról, amennyiben ilyenre sor került. Hasonló jogok illetik meg az Európai Gazdasági Térség
(EGT), Svájc és Kanada ezen országokban lakóhellyel rendelkező állampolgárait is, és esetleg más
államok polgárait. Amennyiben ilyen kéréssel kíván élni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a
BNI@BNI.com címen, és az üzenet tárgyaként a következőt írja be: „Információkérés személyes
adatok kezeléséről“. Elegendő információt kell közölnie ahhoz, hogy megtaláljuk az Ön aktáját;
szükségünk van legalább a nevére, e-mail és postai címére, csoportja nevére és helyére.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon
belül rendelkezésére bocsássuk a kért információt. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne válaszoljunk az
egy éven belül több alkalommal benyújtott vagy a jelen értesítésben közzétett címtől eltérő címre
küldött kérelmekre. Megjegyezzük, hogy Kalifornia állam „Shine the Light“ elnevezésű törvénye nem
vonatkozik minden információ-megosztásra. Az általunk nyújtott tájékoztatás csak a törvény hatálya
alá tartozó információkra vonatkozik.
AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA
Az internet és az általa kínált előnyök gyorsan fejlődnek, akárcsak az emberek internethasználati
szokásai és az arra vonatkozó jogszabályok. A BNI fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse és
felülvizsgálja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Meggyőződhet róla, hogy az Adatvédelmi Szabályzat
frissült-e az Ön utolsó látogatása óta, ha az oldal tetején megtekinti „Az aktuális Szabályzat hatályba
lépésének időpontját“. Valahányszor módosítást hajtunk végre, biztosítunk egy kattintással
elfogadható módot is. Amennyiben Ön egy módosítás után használja a honlapunkat, elfogadja az
általunk módosított vagy átdolgozott Adatvédelmi Szabályzatot, ezért kérjük, rendszeresen
ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy mindig tisztában legyen a feltételekkel.
© 2017 BNI Minden jog fenntartva.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALOMRÓL
Nem jelenítjük meg, szűrjük vagy figyeljük a felhasználói beavatkozásokat webhelyeinkre, és nem
semmisítünk meg személyes adatokat olyan beadványokról, amennyiben a megjegyzések vagy egyéb
felhasználói beadványok személyes adatokat tartalmaznak (beleértve a nevet, hasonlóságot, e-mail
címet, akár ilyenek az információk a jelentkező vagy valaki másra vonatkoznak), az ilyen személyes
adatokat azoknak a webhelyeknek a felhatalmazott felhasználóinak tekinthetik meg, akikkel ezeket
az információkat megosztották, a Felhasználási Feltételeknek megfelelően. Nem szerezhetünk
hozzáférést semmilyen személyes tartalomhoz, csak a "meta" információkat használjuk fel
szolgáltatásunk sikeres működéséhez. (Lásd: "Felhasználói beadványok" alább).
Felhasználó ÁLTAL KÖZZÉTETT tartalom
A BNI-NAK SZOLGÁLTATOTT VAGY A RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT TARTALOM
Ön nem köteles anyagot szolgáltatni a BNI-nak, és a BNI nem tart igényt az Ön által a honlapon vagy
azon keresztül szolgáltatott vagy elérhetővé tett szövegek, szoftverek, zene, hanganyagok,
fényképek, ábrák, videók, üzenetek vagy címkék (a továbbiakban: a tartalom) tulajdonjogára.
Amennyiben azonban Ön úgy dönt, hogy a honlapon rendelkezésre álló szolgáltatásokon keresztül a
BNI-nak benyújt, feltölt vagy más módon szolgáltat tartalmat, ezennel Ön az egész világra kiterjedő,
szerzői jogdíjtól mentes, nem kizárólagos, teljes körű, korlátlan, átruházható, másodlagos
felhasználási engedélyként továbbadható, örökös, visszavonhatatlan engedélyt ad a BNI-nak arra,
hogy a tartalmat részben vagy egészben jelenleg ismert vagy a jövőben felfedezett vagy kifejlesztett
módon lemásolja, terjessze, sokszorosítsa, módosítsa, átdolgozza, javítsa, származékos művet
készítsen belőle, közzétegye, eltávolítsa, törölje, lefordítsa, nyilvánosan előadja, nyilvánosan
megjelenítse, és kereskedelmi forgalomba hozza, továbbá hogy a tartalmat bármilyen – kereskedelmi
vagy egyéb – célból más művekbe belefoglalja bármilyen jelenleg ismert vagy később kifejlesztése
kerülő formátumban vagy eszközön keresztül, további beleegyezés és felelősségvállalás nélkül, és
anélkül, hogy Önnek vagy bármely személynek vagy szervezetnek díjat kellene fizetnie vagy
feltüntetnie őt szerzőként. Ön kifejezetten megengedi, engedélyezi és elfogadja a BNI-t megillető
jogot arra, hogy külföldi vagy egyesült államokbeli nyilvántartó szerveknél – köztük a teljesség igénye
nélkül az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalánál vagy az Egyesült Államok Szabadalmi és
Védjegyhivatalánál – bejegyezze, letétbe helyezze vagy más módon nyilvántartásba vegye a tartalom
módosulását vagy a BNI által a tartalomból készített származékos művet. Ön továbbá ezennel
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a BNI és annak jogutódjai vagy engedményesei javára a
tartalomhoz kapcsolódó valamennyi személyhez fűződő jogról.
Azáltal, hogy bármilyen dokumentumot, megjegyzést, kérdést, ajánlást, tervet, feljegyzést, rajzot,
ötletet, javaslatot vagy hasonló anyagot (a továbbiakban: szolgáltatott anyagok) vagy más tartalmat
nyújt be a BNI-nak, kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy: (a) valamennyi szolgáltatott anyag és
tartalom valós és pontos; (b) a szolgáltatott anyagok és tartalom nem tartalmaz bizalmas információt,
és ismertetésük nem sérti semmilyen fél szerződéses vagy más jogait; (c) az Ön által szolgáltatott
anyagok automatikusan a BNI tulajdonává válnak, anélkül, hogy a BNI-t bármiféle kötelezettség
terhelné Önnel szemben; (d) a BNI-nak nincs – kifejezett vagy hallgatólagos – titoktartási
kötelezettsége a szolgáltatott anyagokkal vagy tartalommal kapcsolatban; (e) a BNI jogosult az egész
világon bármilyen módon és célra felhasználni vagy közzétenni a szolgáltatott anyagokat vagy
tartalmat; (f) előfordulhat, hogy a BNI a szolgáltatott anyagokhoz vagy tartalomhoz hasonló ötleteket
mérlegel vagy már meg is kezdte kidolgozásukat; és (g) a szolgáltatott anyagok ellenében Önt a BNI
részéről nem illeti meg semmilyen díj, tulajdonosmegjelölés vagy költségtérítés. Továbbá Ön vállalja,
hogy tájékoztatja a BNI-t a szolgáltatott anyagokban vagy tartalomban az Ön regisztrációját és/vagy
az anyagok szolgáltatását követően bekövetkező változásokról, valamint vállalja, hogy e
változtatásokat végrehajtja a saját profilján, amennyiben szükséges.

A BNI jogosult bármilyen törvényes célból hozzáférni a honlaphoz, az általa nyújtott
szolgáltatásokhoz és az ott tárolt információkhoz, beleértve bármely tartalom vagy szolgáltatott
anyag tartalmát, és jogosult felhasználni azokat. A BNI jogosult a jogaink vagy tulajdonunk védelme
érdekében vagy bármely egyéb oknál fogva harmadik fél – többek között a jogalkalmazó hatóságok –
tudomására hozni bármely tartalom vagy szolgáltatott anyag tartalmát, ideértve a szóban forgó
anyagok felhasználójának, szolgáltatójának vagy közzétevőjének személyazonosságát és egyéb
személyes információit.
Az Ön által a honlapra feltett bizonyos tartalmak, szolgáltatott anyagok vagy egyéb anyagok
valószínűleg felfedik korát, nemét, állampolgárságát, szexuális irányultságát vagy vallási
hovatartozását. Ön elismeri, hogy teljes mértékben tisztában van azzal, hogy az említett anyagok
szolgáltatásáért és annak valamennyi - következményéért a felelősség Önt terheli. Ön elfogadja,
hogy a BNI-t nem terheli felelősség az említett következményekért. Azáltal, hogy az Ön személyes
azonosításra alkalmas információt szolgáltat a BNI-nak, kifejezetten felhatalmazza a BNI-t arra, hogy
ezen információkat részben vagy egészben – az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően –
feldolgozza, továbbítsa és/vagy közzétegye.
Ön ezennel teljes felelősséget vállal a BNI-nak szolgáltatott vagy a honlapon hozzáférhetővé tett
tartalom vagy szolgáltatott anyagok nyilvános elérhetőségéből fakadó bármilyen következményért,
továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés értelmében a BNI-t nem terheli felelősség a
tartalom vagy az anyagok elérhetőségének vagy felhasználásának következményeiért.
A honlapon helyet kaphatnak hirdetőtábla-szolgáltatások, chatoldalak, hírcsoportok, fórumok,
közösségek, személyes honlapok, naptárak és/vagy egyéb üzenetküldési vagy kommunikációs
lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a kommunikációt a nyilvánossággal vagy egy adott csoporttal
(együttes nevükön: kommunikációs szolgáltatások). Ön vállalja, hogy a kommunikációs
szolgáltatásokat csak az adott kommunikációs szolgáltatásnak megfelelő és ahhoz kapcsolódó
üzenetek és anyagok közzétételére, küldésére és fogadására használja. A BNI nem szavatolja, hogy az
említett kommunikációs szolgáltatások által közvetített információk pontosak, megbízhatóak vagy
bizalmasak. Ön elfogadja, hogy a BNI-t nem terheli felelősség az abból fakadó következményekért,
hogy Ön a kommunikációs szolgáltatásokon keresztül közzéteszi vagy felhasználja a tartalmakat,
szolgáltatott anyagokat vagy egyéb anyagokat.
Ön vállalja, hogy a honlapon vagy annak bármely szolgáltatásán keresztül nem tölt fel, terjeszt, tesz
hozzáférhetővé vagy más módon nem tesz közzé olyan tartalmat vagy szolgáltatott anyagot, amely:









vírust, sérült fájlt vagy egyéb hasonló szoftvert vagy programot tartalmaz, amely kárt tehet
mások számítógépének működésében;
jogsértő vagy mást jogellenes tevékenységre buzdít;
sérti bármely fél jogait, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát, egyéb szellemi
tulajdonjogát vagy tulajdonjogát;
rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, szemérmetlen, erkölcstelen, nem helyénvaló,
sérti mások magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát, fenyegető, sértő, zaklató,
megfélemlítő vagy más tekintetben kifogásolható;
bármilyen jellegű – kivéve a BNI által engedélyezett – termékek vagy szolgáltatások
értékesítésére vagy vásárlására irányuló hirdetésnek vagy ajánlatnak minősül;
versenyt, piramisjátékot vagy lánclevelet tartalmaz;
más felhasználókat korlátoz vagy gátol a kommunikációs szolgáltatások használatában; vagy
sérti az adott kommunikációs szolgáltatás magatartási szabályait.

A BNI fenntartja a jogot, ugyanakkor nem köteles arra, hogy figyelemmel kövessen bármely
tevékenységet, szolgáltatott anyagot vagy a BNI-nak vagy a honlapnak benyújtott, közzétett,
feltöltött, más úton szolgáltatott vagy a honlapon hozzáférhetővé tett tartalmat. A BNI jogosult
zárolni, szerkeszteni, módosítani vagy eltávolítani minden olyan szolgáltatott anyagot vagy tartalmat,
amely meglátása szerint megszegi a jelen szerződést, vagy minden olyan egyéb tartalmat vagy
szolgáltatott anyagot, amelyet a BNI saját belátása szerint kifogásolhatónak ítél, vagy amely nem
támogatja a BNI, a honlap, vagy a honlap azon része célkitűzéseinek megvalósulását, amelyen a
szóban forgó tartalmat vagy szolgáltatott anyagot elhelyezték. Ugyanakkor a BNI nem vállal
felelősséget semmilyen Ön által közzétett tartalomért vagy szolgáltatott anyagért, vagy az abból
fakadó károkért, hogy más felhasználók a honlapon hozzáfértek az érintett tartalomhoz; semmilyen
felelősség nem terheli ezekért sem a szóban forgó tartalom vagy szolgáltatott anyag BNI általi
eltávolítását megelőzően, sem azt követően. A BNI nem azonosul semmilyen tartalommal vagy
szolgáltatott anyaggal, amelyet a honlapon közzé- vagy hozzáférhetővé tettek.
A BNI nem ellenőrzi a BNI-nak szolgáltatott vagy a honlapon a többi felhasználó számára más módon
hozzáférhetővé tett tartalmat vagy szolgáltatott anyagokat, és nem köteles ellenőrizni e tartalom
vagy szolgáltatott anyagok pontosságát, az ezen anyagokat szolgáltató felhasználók
személyazonosságát, felügyelni az anyagok feltöltését, felhasználását vagy elérhetőségét a honlapon.
Amennyiben Ön úgy véli, hogy a honlap valamely felhasználója megszegte a jelen szerződést, kérjük,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a BNI-jal, és a BNI jogosult megtenni a saját belátása szerint az
adott körülmények között megfelelő lépéseket.

GYERMEKEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK
A honlap nem céloz 13 évesnél fiatalabb közönséget, továbbá nem tartalmaz olyan információt,
amely bármilyen tekintetben káros lehet a kiskorúakra. Mindazonáltal azt tanácsoljuk a honlap 13
évesnél fiatalabb látogatóinak, hogy ne tegyenek közzé vagy ne szolgáltassanak semmilyen személyes
azonosításra alkalmas információt. Amennyiben a BNI tudomására jut, hogy egy 13 évesnél fiatalabb
gyermek személyes azonosításra alkalmas információt szolgáltatott, a gyermekek személyes
adatainak online védelméről szóló 1998. évi törvénynek megfelelően töröljük a gyermek személyes
azonosításra alkalmas információját.
További információért látogasson el a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság honlapjára (www.ftc.gov).
Mindemellett az Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve 47. címének módosított 230 (d)
szakasza értelmében, ezennel tájékoztatjuk Önt arról, hogy már kaphatóak kereskedelmi
forgalomban szülői felügyeleti programok, amelyek a segítségére lehetnek a kiskorúakra nézve káros
anyagokhoz való hozzáférés korlátozásában. Az említett szoftverek elérhetőségéről további
információt a nyilvánosan hozzáférhető forrásokban találhat. Bővebb tájékoztatásért vegye fel a
kapcsolatot internetszolgáltatójával.

ADATVÉDELMI PAJZS/PRIVACY SHIELD
A BNI saját maga tanúsítja, hogy megfelel az EU-USA és a Svájci-USA Adatvédelmi Keretrendszerének,
ahogy azt az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma előírja a megőrzésre, felhasználásra,
gyűjtésre és értesítési elvekre vonatkozóan. A BNI ezenkívül betartja a harmadik fél számára történő
adatátvitelre, a hozzáférésre, a biztonságra, az adatok integritására és a célok korlátozására és
végrehajtására vonatkozó, a Privacy Shield Framework ajánlásait. A Privacy Shield programra
vonatkozó további információk a https: //www.privacyshield.gov címen olvashatók. A Federal Trade

Commission (FTC) rendelkezik hatáskörrel a BNI adatvédelmi védelemmel való ellátására. A BNI
évente megújítja Privacy Shield tanúsítványát annak érdekében, hogy az összes személyes adat
kezelése továbbra is pontos és feldolgozásra kerüljön a Privacy Shield keretrendszer és az
alkalmazandó alapelvek szerint. Az EU-USA és a Svájci-USA Adatvédelmi Keretrendszer alapján kapott
uniós és svájci személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítása esetén a BNI potenciálisan
felelős.
A személyes adatok feldolgozásával és használatával kapcsolatos minden kérdést vagy panaszt a
legal@bni.com címre kell irányítani.
A BNI választotta a JAMS-ot, mint független vitarendezési mechanizmust a Privacy Shield
követelményeinek megfelelően. Ha a kérdések vagy panaszok nem oldhatók meg kielégítő módon a
BNI kapcsolatba lépésével, a felhasználók panaszt nyújthatnak be a JAMS-hoz a
https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim címen.
Bizonyos körülmények között – amennyiben a következő lépések szerint járt el – lehetősége van
kötelező érvényű választottbíróságot választani a panaszának eldöntésére: (1) közvetlenül jelezte
panaszát a BNI-nak, és megadta nekünk a lehetőséget a probléma megoldására; (2) használta a fent
említett független vitarendezési mechanizmust; és (3) felvetette a kérdést a vonatkozó adatvédelmi
hatóságon (DPA) keresztül, és lehetővé tette az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának,
hogy díjmentesen oldja meg a panaszt. A kötelező érvényű választottbíráskodással kapcsolatos további
információkért nézze meg az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának adatvédelmi
keretrendszerét: I. melléklet (Binding Arbitration).

HARMADIK FÉL JOGAI
Ez az adatvédelmi szabályzat nem hoz létre harmadik fél által végrehajtható jogokat, illetve nem
követeli meg a weboldalaink felhasználóival kapcsolatos személyes adatok nyilvánosságát.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI
Alkalmanként frissítjük ezt az adatvédelmi szabályzatot a gyakorlatban és a szolgáltatásainkban
bekövetkező változásokra. Amikor módosítjuk az adatvédelmi szabályzatot, az Adatvédelmi
szabályzat tetején frissítjük az "Utolsó frissítés" dátumát. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre a
személyes adatainak gyűjtése, használata és / vagy megosztása során, értesítjük Önt e-mailben azon
az e-mail címen, amelyet a legutóbb rendelkezésükre bocsájtott.
Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a honlapjainkat, hogy tájékozódjon az Adatvédelmi
szabályzat vagy bármely más szabályzatunk bármelyszerű módosításáról.
KAPCSOLAT FELVÉTELE
Ha bármilyen kérdése van ezen adatvédelmi szabályzattal vagy információkezelési gyakorlatával
kapcsolatban, vagy ha személyes információk harmadik felek részére való közvetlen marketing
célokra való felvilágosításáról szeretne információt kérni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben
vagy postai úton az alábbiak szerint:
BNI Global, LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 475

Kérjük, írjon BNI-nak a legal@bni.com címre, ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi
szabályzatekkel kapcsolatban.
Ezt az adatvédelmi szabályzatot legutóbb 2017. szeptember 12-én frissítettük.
© 2017 BNI Minden jog fenntartva.

